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 : چکیده

بسامانی های فراوانی دست به گریبان است امروزه مبادی ورودی شهرها با مشکالت و نا نمایدچنین می 

توسعه بی رویه ای شهر ها تحت تاثیر مدرنیزه شدن وفقدان برنامه ریزی ای مناسب وکپی برداری های صرف 

فرهنگی و مورفولوژیکی برای سامان دادن ورودی های این مشکالت -سیاسی-بدون توجه به شرایط اجتماعی

ت و تناسبی میان شرایط فعلی این حوزه ها،با کیفیت فضایی مورد را دو چندان کرده، و هیچ گونه سنخی

انتظاراز مبادی ورودی شهرها وجود نداشته باشد ورودی هر شهر به مثابه شناسنامه فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی 

هر شهر عمل می نماید که خوانایی هر چه بیشتر آن در ایجاد تصویر ذهنی مناسب در شهروندان ومسافران 

ان و در ساماندهی جریان ترافیکی به داخل شهر با در نظر گرفتن مقوله سرعت  در شهرهای وجذب آن

ارتقای عوامل تاثیر گذار بر هنجار خوانایی در مبادی امروزی نقش بسزایی ایفا می نماید. اهداف این تحقیق، 

سؤاالتی  . وبهتدوین اصول و طراحی محور ورودی شهر زنجان با رویکرد خوانایی استو  ورودی شهرها

افزودن چه عواملی می تواند و   آیا طراحی محور ورودی شهر از خوانایی کافی برخوردار است؟: چون

جهت امار به دست امده از پخش پرسش نامه ، موجب افزایش بیشتر خوانایی ورودی شهر گردد؟ می پردازد. 

تهران( فاقد -قی زنجان)اتوبان زنجانشد که گویای آن بود ورودی شر SPSSتجزیه تحلیل وارد نرم افزار  

 .آرایه های الزم برای ایجاد خوانایی و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست 

 

 خوانایی ،ورودی شهر، شهر زنجان: واژه های کلیدی

                                                           

 مدیر گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان - 1 

 کارشناسی ارشد طراحی شهری - 2 

 دانشجوی برنامه ریزی شهری - 3 



 

 

  مقدمه 

امروزه با گسترش و توسعه شهرها،مبادی ورودی آن به مسیر های سریع السیر، برای تردد وسایل نقلیه       

موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آنها به کاربری های مزاحم و ناسازگار با محیط اختصاص 

یافته است که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کنند .ورودی شهر بیان کننده و شناسنامه 

خودجوش و بدون عینی هویت و شخصیت شهر به حساب می آید . ورودی شهر های ایران به دلیل آنکه 

 هیچ طرح و برنامه ای شکل گرفته اند فاقد مطلوبیت و پاسخدهندگی محیطی می باشند .

این نابسامانی ها تا بدان حد فراگیر شده و عمومیت یافته است که این عرصه ها را نمی توان واجد حداقل 

وزه در فضاسازی شرایط خوانده شدن به عنوان یک فضای شهری مطلوب دانست. به گونه ای که امر

ورودی شهرها غالبا تنها عناصر مشهود برنامه ریزی شده جهت یادآوری مفهوم ورود ، تعبیه یک تابلو است 

که ورود به شهر را متذکر شده وخوش آمد می گوید. برخی از به ظاهر مهم ترین اقدامات انجام شده در 

ر( غالبا بر معضالت این عرصه ها افزوده زمینه ساماندهی مبادی ورودی نیز )همچون احداث فلکه وبلوا

 است.

در فضای ورودی شهر، دستیابی به این امر نیازمند انجام اقداماتی که به صورت چند جانبه تمامی مسائل 

فرمی و محتوایی را در بر داشته باشد، ضروری است. در این راه وجود یک الگوی جامع برای متخصصین 

ولفه های خوانایی حوزه ورودی ، نقش اساسی ایفا کند.این پژوهش به دنبال می تواند در بررسی و ارزیابی م

بیان مبانی نظری و ماهیت فضاهای ورودی شهرها با توجه به کیفیت خوانایی می باشد. با این رویکرد که با 

کمک مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش و بررسی تجارب و نمونه های موفق داخلی و 

 ان اصول و معیارهایی برای تقویت خوانایی فضاهای ورودی شهری تدوین نمود.خارجی بتو

 

 بیان مساله -2

است عدم خوانایی آنها می باشد. عرصه های  ایراننکته کیفی مهمی که مشکل اصلی ورودی شهرهای       

اد و مناظر ورودی شهرهای ایران از جمله شهر زنجان، عرصه های مسئله داری هستند که بایستی از ابع

مختلف مورد مداخله قرار گیرند. امروزه، ورودی های شهرها به سطحی از کیفیت تنزل پیدا کرده که در فضا 

سازی آنها صرفاً به تعبیه یک تابلو که ورود به شهر را خوش آمد می گوید اکتفا شده است. این فضای 

 احی و ساماندهی می شوند.ورودی بدون توجه به کیفیت های الزم بصری و ذهنی و روانی، طر

با توجه به دامنه محدوده مداخله و قطعیت یافتن نسبی ظرف فضایی این حوزه ها، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه  

و راهگشایی جهت دستیابی به حداکثر غنای فضایی و بصری جهت خوانایی هر چه بیشتر ضروری می 



 

 

کالبدی و عملکردی در حوزه  –سب فضایی نماید. این غنای فضایی ضمن به تصویر کشاندن کیفیت منا

 های ورودی شهر، به نحو مؤثری در راستای الزامات خوانایی و هویتی شهر زنجان خواهد بود.

 

 اهمیت و ضرورت  -3

مل خوانایی ورودی شهر ایکی از مهمترین عواملی که در ورودیهای شهر بایستی دقت الزم را داشت ع      

رها اولین نقاطی هستند که اکثرمسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده ز آنجا که ورودی شه ااست 

تصویر شهر، در لحظه ورود به شهر شکل می گیرد، لذا پرداختن به مسئله ورودی شهر و توجه به کیفیت 

خوانایی امری اجتناب ناپذیراست. بنابراین با تغییر یافتن مقیاس شهر درمدت کوتاهی و وارد شدن مقوله ای 

به نام سرعت و تاثیرآن برنحوه درک انسان، پرداختن به موضوع ورودی و تدوین راهکارها و معیارهایی 

 برای زنده کردن مفهوم ورود به شهرضروری است.

 

 اهداف تحقیق -4

 ارتقای عوامل تاثیر گذار بر هنجار خوانایی در مبادی ورودی شهرها 

  رویکرد خوانایین با زنجاتدوین اصول و طراحی محور ورودی شهر 

 

 سؤاالت تحقیق -5 

 آیا طراحی محور ورودی شهر از خوانایی کافی برخوردار است؟ 

 افزودن چه عواملی می تواند موجب افزایش بیشتر خوانایی ورودی شهر گردد؟ 

 

 :روش تحقیق -6

 

 روش شناسی تحقیق  1-6

است. و روش تحقیق در رابطه با در این پژوهش گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و اسنادی       

تحلیلی است به صورتی که پس از  -ها، به صورت  توصیفیمبانی نظری پژوهش، شناخت و تحلیل داده

بررسی و استخراج نظریه های متفکران و صاحب نظران در رابطه با مقوله خوانایی و فضاهای ورودی 

یک بررسی قرار می گیرند و پس از بررسی  شهرها، این یافته ها در فضای شهری به عنوان کیفیت مورد

، در نهایت منجر به استخراج اصول طراحی محور ورودی شهری با تاریخچه قوی از ورودیهای شهری 



 

 

رویکرد خوانایی می شود. در رابطه با بررسی نمونه مورد مطالعه، مطالعات میدانی) پرسش نامه، جامعه 

 باشد.آماری( می

 

  های دادهروش و ابزار گردآور 2-6

 در مرحله شناخت وتحلیل ، روش گردآوری آمار 

 ) مطالعات کتابخانه ای ) کتاب ها، مجالت تخصصی معتبر و مقاله ها 

 مطالعه دقیق برروی سوابق و نمونه های موفق اجرا شده داخلی وخارجی 

 ا مراجعه به مراکز علمی وشرکت های مشاور شهرسازی، دانشگاه ها، مراکزاداری و سازمان ه 

 برای گردآوری اطالعات مربوط به نمونه موردی  استفاده از مطالعات میدانی 

 

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه 3-6 

و مقایسه نمودن ودیدن حوزه های نفوذ در واحد سطح با توجه  به صورت تصادفی روش نمونه گیری      

 حجم وجمعیت بررسی آماری است.به 

 

 ها:زار تجزیه و تحلیل دادهها و ابروش 4-6

  استفاده از نرم افزارSPSS 

 

 مفاهیم: -7

  ورودی: در لغت نامه دهخدا ورودی منسوب به ورود دانسته شده و ورود در لغت به معنای

 رسیدن،در آمدن و وارد شدن می باشد.

  24و درجه 84شهر زنجان: شهری کوهستانی با اقلیم سرد وخشک در شمال غربی ایران منطبق بر 

دقیقه عرض شمالی از خط 81تا 83درجه و 33دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 33تا 

 استوا واقع است.

  خوانایی: معیاری که می تواند بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصتها و مو قعیت هایی که

 محیط به آنان عرضه می دارد تاثیر بگذارد.

 

 



 

 

 

 شتهورودی شهرهای ایران در گذ -8

شهر بود. مراجعه  "ورودی"پیش ازاین اولین نشانه بصری که از هر شهر در ذهن مسافرنقش می بست       

به سوابق تاریخی شهرها نشان می دهد که از دیر باز اهمیت ورود به یک شهر تا آن حد بوده که الزامات 

 متنوعی را به دنبال داشت.

ز عناصر مصنوع مانند دروازه ها، حصار، برج دیده بانی، در گذشته، برای تعریف مکان ورودی شهرها، ا

خندق و باروها استفاده می شود و تعریف فضا با عناصر طبیعی به معنای امروزی اش مفهومی نداشت، اما 

با تغییر در سرعت حرکت و نوع وسیله رفت و آمد می توان از عناصر طبیعی، به ویژه گیاهان )درختان(، در 

کمک گرفت و با طراحی نحوه استقرار درختان به شکل های گوناگون در مسیرهای  تعریف ورودی شهر

ورودی، مسافران و بازدیدکنندگان شهر را برای تجربه کردن شهر آماده ساخت و به جای حرکت در بین 

ابنیه فرسوده، کارگاه های متروک، مناطق صنعتی یا حتی مسیرهای خشک برهوت که به ناگاه به بافت 

شهری می پیوندند، او را در مسیری مفرح و سرزنده، از میان فضاهایی پر درخت عبور داد که به  متراکم

واسطه نوع، شکل، تراکم و ترتیب استقرارشان در کنار یکدیگر، می توانند زبان گویای ورودی، به ویژه شهر 

  (.1342( و این مسیر را از سایر مسیرها متمایز گرداند )قریب،    1,2باشند ) تصاویر

 

 

 

 

ورودی توسط ورودی تهران تعریف مکان  - 2 شکل

 دروازه و منار . مأخذ : اسناد تاریخی

نطنز، گیاهان سبز، نشان از ورودی شهر.  - 1 شکل

 24:  1387مأخذ : آرمانشهر، 

 



 

 

 چه با عطف به شهرسازی و چه به ادبیات، دالت بر حرکتی از میان فضای معین دارد "باب"اصطالح سنتی 

یرد. دروازه، نقطه ورود به یک فضای محصور به وسیله دیوار یا یک که در مدت زمان معینی انجام می گ

التی به حالت دیگر و بویژه گذر از فضای باز محصور با حصار است. دروازه محل گذر است، گذر از ح

حالت بیرونی به وضعیت درونی.دروازه شهر و فصل هر کتاب، هر دو به باب معروفند و هر یک سرآغاز یا 

سرانجام  یک سفرند. ورودی ها و دروازه ها جلوه های فضایی گذرا و اتصال هستند و به طور مستقل نقطه 

از به فضاهای پوشیده و بسته شکل می داده اند. به طور کلی وصل گذار را در انواع اتصال های فضای ب

:تعریف فضا،تشخیص ( 83: 1348چهار خاصیت را برای دروازه ها می توان بر شمرد ) آرمانشهر، 

 فضا،جهت بخشی و هدایت

 دروازه شهر آشکارا اشاراتی نمادین به شمار می اید. آستانه و دروازه، نشان دهنده جهت و راه حلی ملموس

و بالدرنگ برای پیوستگی فضا هستند. در شهر اسالمی دروازه در مقیاس بناهای مهم، فضاهای باز عمومی و 

در نهایت در مقیاس شهر نقش های ویژه ای را به خود می پذیرد. در معماری شهرهای قدیم ایران، دروازه 

سیار غنی برخوردار بوده اند ها و فضاهای ورود به بناها، به ویژه بناهای مذهبی، از تسلسل و تنوع ب

 (.3تصویر (.) 1345،23)شعله،

 

 

 دروازه حکومتی کرمان و میدان مقابل آن - 3 شکل

 46: 1384آرمانشهر،ماخذ: 

 

مکان یابی صحیح محل دروازه ها، به خصوص دروازه های اصلی، می تواند یک عنصر با کیفیت زیبایی 

د فضای مکث به لحاظ عملکردی و ایجاد حس محصوریت، شناسانه خاص به وجود آورد که عالوه بر ایجا

مرزهای از نظر بصری در منظر شهری، عنصری با ارزش به شمار آید. در شهر نشینی ایرانی عالوه بر 

می نمود.  ورود به شهر، قلمرو شهر را مشخص ها و دروازه های معدود برایطبیعی، حصارهای منظم، بارو



 

 

هرها تغییر یافته اند و حصارهای فیزیکی جای خود را به روابط سیاسی و در دوران معاصر عناصر دفاعی ش

تجهیزات الکترونیکی و ماهواره ای داده اند. به این ترتیب مکان دروازه، مکانی است برای القای حس گذار 

 (. 8تصویر به قلمرو شهر جدید، و این واگذاری است دو سویه )  قدیمو انتقال از قلمروی 

 

 

 

 

 

 

 بم، قلمرو شهر تابع حصار، باروها و دروازه ها : 4شکل

 48: 1384آرمانشهر،ماخذ: 

 

پس از شکل گیری ساز و کار فضایی و فعالیتی، عناصر نمادین طراحی مستقر شوند تا نشانه ای هویت 

می  دهنده باشند. این استقرار به گونه ای است که در هر زمان دیگری پس از گذر از واقعه، مکان؛ معنا پیدا

کند. دروازه های تاریخی در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند. برای  ریشه یابی رشته های خاطره 

 ( 1345،23ای، سه مرحله یا مقطع اصلی به این ترتیب وجود دارد )شعله،

 کالبدی -1

 ذهنی -کالبدی  -2

 خاطره ای -ذهنی  -3

که هر کدام از این دوران های حیات دروازه ها به عنوان  با پی گرفتن هر رشته، در محور زمان، می توان دید

مکان هایی از شهر، خود با تغییر و تحوالتی همراه بوده است که می توان آن را به اختصار این طور خالصه 

 کرد: 

 دوران حیات کالبدی دروازه ها  1-8

ران شامل تمام دوره های متوالی در این دوران دروازه ها وجود خارجی و نمود کالبدی دارند. این دو      

اقتصادی دارند. تحول رشته حیات دروازه ها در  –تاریخی است که در آن دروازه ها عموماً کارکرد دفاعی 



 

 

این دوران، به دو شکل ظهور می یابد: اول، تغییر مکان دروازه به دلیل جابه جایی حصار شهر، و دوم تغییر 

 از جمله مالحظات سیاسی، انجام می گرفته است.نام دروازه ها که به دالیل مختلف، 

 

 

 ذهنی دروازه ها-دوران حیات کالبدی 2-8

اجتماعی همراه است که در اثر آن، حصار شهر معنای  -این دوران با یک شکست یا گسست تاریخی       

ی شوند. پیامد تاریخی خود را از دست می دهد و دروازه ها نیز به تبع این تغییر، دچار دگرگونی معنایی م

این دگرگونی، تغییر نام برخی دروازه ها و نامیدن آنها با واژه های مهندسی شهری و شهر سازانه جدید مثل 

 فلکه، چهارراه و میدان بوده است.

 خاطره ای -دوران حیات ذهنی 3-8

بب ایجاد حس خاطره ای س -با از بین رفتن کالبد دروازه ها در شهر معاصر، وجود رشته ممتد ذهنی      

مکان گردیده است. ایجاد حس مکان در بافت با زنجیره ای از تعلقات وابسته به آن سبب ایجاد یک حس 

 (.22 -21-11 ، 1345اجتماعی مشترک می گردد که با نوعی حس مالکیت همخوان است)شعله، 
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 دیتوقعات مور توقعات کارکردی

ورودی به عنوان عنصری که احساس گذار 

و انتقال را در انسان ایجاد می کند می تواند 

 بر این مفهوم تأکید کند.

تأکید بر گذر 

 و انتقال

در کنار مفهوم بسیار مهم ورود در یک 

فضا، مفهوم اخیر )دسترسی به یک فضا(، 

زمینه ساز تحقق مفهوم ورود به یک فضا 

 می باشد.

 

 دسترسی فضا

سرگشتگی بیشتر مسافران در شهرها به 

علت عدم آشنایی و اطالعات کافی از آنچه 

 پیش رو خواهند داشت می باشد.

منتقل کننده 

آگاهی و 

 اطالعات

ورودی یک فضا، فرصت مناسبی برای 

تغییر و همساز کردن رفتار مخاطبان با 

 فضای جدید را فراهم می آورد.

فرصت 

 همسازی

یار مطرح در ورودی یکی از ویژگی های بس

 های شهر معرفی شهر می باشد.

ورودی یک فضا به مثابه مفصلی کارکردی  شهر نما

به منظور برقراری ارتباط میان دو فضا می 

 باشد.

مفصل 

 کارکردی

بنا به اهمیت مسافران به عنوان گروه اعظم 

استفاده کننده در ورود به شهر و امکان 

با تحرک توقف آنان می توان مکانی زنده و 

بسیار زیاد و فضای جمعی فعال به حساب 

 آید

 

 توقفگاه

 

مهمترین ویژگی فضای یک ورودی، خلق 

و آفرینش حس ورود  و )خروج ( می 

 باشد.

 

 

 خلق آفرینش

احساس اتمام یک چیز و شروع چیز دیگر 

همزمان در تو احساس عبور را القا می کند. 

ورودی از این نظر به عنوان فضای واسطه 

است که نقش انتقال دهنده را بازی می  ای

 کند.

حلقه واسط 

در گذار دو 

فضای 

 متفاوت

ورودی یک مکان است خلق شده برای 

یک اتفاق و معنای این اتفاق ورود و 

خروج آگاهانه از یک فضا به فضای دیگر 

 می باشد .

 

 ورود و خروج

 اتفاق و رخداد

محل تبدیل کارکردهای درون شهری به 

و مکانی است که در آن بافت برون شهری 

شهر تغییر می کند و سیمای محیط نیز چهره 

 ای دیگر می نمایاند

مرز جدایی 

 شهر و حومه

ورودیه یک فضا، عنصر وابسته ای به دو 

فضای بیرون و درون است لیکن از خود 

 واجد شاخصه های مشخصی است.

 

فضای واسط 

 مفصل گونه

ان ورودی عنصری است که می تواند مسافر

را به سمت شهر هدایت کند و یا بر جهت 

عنصر هدایت  ورودی یک مفصل فضایی است که هم در 

عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی 

نفوذ درعرصه 



 

 

 داخل و خارج نفوذ کرده است.  کننده ورود به شهر تأکید کند.

از آنجا که ورود همواره واقعه ای مهم و به 

ن یاد ماندنی است نقش ورودی به عنوا

 نشانه شهری نقشی انکار ناپذیر است.

 

 نشانه شهری

اگر چه، ماهیت این عرصه فضایی تا حد 

قابل توجهی تحت تأثیر مولفه های ماهوی 

فضای بیرون شهر و درون شهر می باشد، 

لیکن از هویت ویژه و خاصی برخوردار 

 می باشد.

استقالل ماهوی 

علیرغم 

 وابستگی

هر است ورودی جزئی از استخوان بندی ش

که در پیوند با بافت شهر قرار دارد و در 

 واقع ورودی نقطه شروع است.

نقطه آغازین 

سازمان 

 فضایی شهر

ورودی یک شهر امکان اتصال دو گستره 

 طبیعی و مصنوع را میسر می سازد.

اتصال طبیعت 

با محیط 

 مصنوع

ورودی محل ارتباط اجتماعی است، بدین 

اندگار می گونه که خود را در ذهن مردم م

 کند و در پیوند با شهر قرار می گیرد.

محل شکل 

گیری 

خاطرات 

 جمعی

ورودی می تواند عنصری نمادین از 

عناصر معنوی باشد. عبور از زیر طاق 

سمبل آسمان، عبور از زیر قرآن به نشانه 

دعای خیر سفر و ... مواردی بوده که در 

طراحی دروازه ها روی آن تأکید شده 

 است.

 

حس  انتقال

 معنوی

از آنجا که مسافرین برای ورود به شهر نیاز 

به دسترسی به خدمات حمل و نقل شهری 

دارند و ورودی ها بهترین نقاط جهت تأمین 

 این نیاز هستند.

 

 حرکتیمبدل 

 

این فضا باید از یک معماری چند منظوره 

و نرم برخوردار باشد تا بتواند فضایی 

لی و برای اجتماع مردم و آیین های م

 مذهبی باشد.

 

 مکمل شهر

 

 مفهوم خوانایی -9 

خوانایی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیمای شهری کیفیت و معیاری است که می تواند بر       

 چگونگی و سهولت درک مردم از فرصتها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد تأثیر بگذارد. 
 

 ان از کیفیت های بصریخوانایی و ادراک شهروند  1-9

بخش عمدۀ ادراک ما از فضا، نخست بصری است و ادراک بصری در وهلۀ اول فضایی است. با       

حرکت در فضا، محیط به صورت توالی محرک های بصری تجربه می شود و نسبت به میزان ارتباط بین 



 

 

س خاصی نسبت به محرک های مختلف در یک فضا، آن فضا به صورت فضایی منسجم درک شده و ح

مکان پیدا می شود. در این حالت، فضا دارای خوانایی، وضوح و حس مکانی قوی و پرمعنایی خواهد بود و 

( ولی اگر عناصر موجود در فضا، پیوستگی و ارتباط الزم 31:1391پیوسته و کامل به نظر می رسد.)ماتالک،

کند و از نظر بصری، فاقد انسجام و حس مکانیت  را با یکدیگر نداشته باشند، فضا مبهم و ناهنجار جلوه می

(. از دیدگاه پدیدار شناسی حس مکان از طریق ادراک 18:1394؛ قاضی زاده، 32:1342.)قریب،بود. خواهد

دو عامل مهم یعنی جهت یابی و شناسایی دریافت می شود و این حس مکان است که ماهیت مکان را خاطر 

ل می گیرد که دارای یک کاراکتر مشخص و متمایز هستند و در مقیاس نشان می سازد و در مکان هایی شک

 (. 8:1343انسانی قابل درک باشند )زیستا،

 

 تصویر ذهنی و چگونگی ادراک شهروندان از خوانایی شهر  2-9

مفهومی است که از سوی طراحان شهری مانند کوین لینچ صاحب نظر آمریکایی مطرح شده « خوانایی»      

پایه این مفهوم اگر تمهیدات کالبدی و طراحی یک شهر با برنامه ریزی اصولی صورت بگیرد، است، بر 

نند. در شهر سیما یا تصویر ذهنی( واقعی تری از شهر ترسیم ک8شهروندان قادر خواهند بود نقشه ذهنی)

خوانا حتی شهروندان نا آشنا به فضاهای شهر می توانند بدون سرگشتگی شهر را شناسایی کرده و با استفاده 

 از نشانه های ساده مسیر یابی کنند.

 

 
 4:1386زیستا، تصویرذهنی ماخذ:-5شکل 

 

 ای گسترده  تتحقیقا ن،آ موارد آوردن یاد به ه های شیو و محیطمان از ما شناخت کارهای و ساز درک برای

 تصویر ساختن یعنی  پدیدار است، ذهنی نقشه ترسیم هدف این به نیل برای کار اصلی شیوه .است شده انجام

                                                           
4. image  



 

 

 کنند)مدنی می شهر، استفاده در رفتارشان عنوان به آن از و می دهند شکل آن به افراد که محیط ذهنی

 این به لینچ (13 :1394 فورد، می آید)گی حساب به محیط شناسائی از مهمی بخش ( حافظه14: 1391پور،

 باشد مهمی توجه نقطه باید شهری انداز چشم آشکار خوانایی و وضوح با محیط هایی خلق که رسید نتیجه

. یکی از مفاهیمی که امروزه در دانش طراحی شهری، نقشی محوری یافته است،  (23: 1391 پور، )مدنی

 فارسی یعنی سیما یا تصویر ذهنی است. و برگردان آن به  ((image  واژه

 
 ]155:13منبع:بازرگانی[ییخوانا تیتقو کردیرو بای شهری ورودی فضای طراحی برای شنهادیپی ارهایمع :1-8 جدول

یطراحی ارهایمع ریز یطراح اریمع  یطراح هنجار   

مؤثرندی ابی جهت در که شاخص عناصر سمت به دید تیهدا   

و وضوح  

ی ابی جهت

ریمس  

 

قو
ت

ی
 ت

وانا
خ

یی
 

شب در متناسب وی کافیی روشنا نیتأم  

تیرؤ وقابل مناسب درنقاطی شهری وتابلوها عالئم ها، نشانهیی جانما و استقرار  

مناسب فاصله از ها تقاطع و های خروج بودن تیرؤ قابل و وضوح  

سکانس هر در شاخص عناصری رو دید تمرکز  

یبصر غتشاشاتای سامانده و دید موانع حذف  

ساخت دست مصنوع طیمح بهی عیطب بستر ازی جیتدر رییتغ   

 

بمرات سلسله  

ی دسترس

یی فضا

یعملکرد  

ابدی شیافزا شهر محدوده به شدن کینزد بای اهیگ پوشش عناصر تراکم  

حرکت ضمن آن شاخصی ها نشانه و شهر لوئتیس گاه به گاه وی جیتدر ظهور  

ی کیزیف وی بصر ،یروانی ها سکانس به ورود با ها سواره حرکت سرعت کاهش  

شود افزوده توده درصد به و شده کاسته فضا درصد از شهر به شدن کینزد با  

شود شتریب ها توده عمق و بر تراکم، شهر به شدن کینزد با  



 

 

شهر به شدن کینزد ضمن ها بدنه اتیجزئ قیتدق و زشدنیر  

یا نشانه و نینماد عناصر نمودن برجسته و کشف   

 

 

بودن نینماد  

 

 

محدوده خاص کاراکتر وی توپوگراف حفظ اساس بری طراح  

میاقل با متناسبی عیطب و مصنوعی فضا جادیا  

تیشخص تداوم جهت سابقه بای های کاربری نگهدار و حفظ  

یورود نمودن زیمتما جهت شهر هر ژهیو نینمادی ها واره شکل از استفاده  

شاخصی معمار با مجتمع صورت بهی ا دروازه خدماتی نیب شیپ   

 

 وی راحت

یرندگیپذ  

مناسبی اهیگ پوشش وی نورپرداز ،یشهر مبلمان هیتعب وی طراح  

شهری ورود محدودهی سرزندگ شیافزا وی تفرج وی حیتفری فضاها جادیا  

شود پوشانده گرید موانع ای وی اهیگ پوشش لتریف از استفاده با نامطلوب مناظر  

ی (اهیگ پوشش کاشت)  جاده نیطرف دری عیطب عناصر حضور  

ی ودور در مکث و نشستن ،یخستگ رفعی برا تری طوالن اقامتی برای التیتسه  

یاهیگ پوشش و درختان لهیوس به محور امتداد در تیمحصور حفظ   

 

یراهبر و نظم  

 

ریمس نیطرفی ها جداره دری اهیگ پوششی  بصر تعادل وی نسب تقارن  

ساخت دست و مصنوع عناصر جادیا در ها اسیمق و تناسبات به توجه  

گذار و رییتغ حسی القا و مصنوع طیمح به عتیطب از رییتغ وی جیتدر بیترک  

یورود ریمس نیطرف دری اهیگی ها پوشش(  نوع ، ابعاد فواصل،)  تناسب  

  رییتغ و عطف نقاط در شاخصی های اربرک وی بصری ها نشانه به دید تیتقو

 



 

 

 انطباق محدوده ورودی شهر با حوزه های کارکردی ورودی شهری - 11

در عرصه های مبادی ورودی شهر زنجان ) از سمت تهران ( می توان قائل به سه حوزه دیدن، رسیدن       

گانه این پژوهش خواهد بود.  و بودن ) وارد شدن ( در مبادی ورودی شهر شد که مبنای حوزه بندی سه

بدین گونه که حوزه اول ) پلیس راه تا جاده قدیم زنجان ( عرصه دیدن است که در آن دورنمای کلی شهر 

دیده می شود و با عرصه ورود روانی مطابقت دارد. حوزه دوم ) جاده قدیم تا میدان بسیج زنجان ( عرصه 

ده ) نمایندگی های ابران خودرو، سایپا، تعمیرگاه ها، رسیدن است که در برگیرنده مستحدثات حاشیه جا

کاربری های خدماتی و...( می باشد و با عرصه ورود بصری همخوانی دارد. در نهایت حوزه سوم ) میدان 

بسیج تا میدان هنرستان زنجان ( عرصه ای است که بودن یا ورود فیزیکی به شهر در آن شکل می گیرد. این 

( حوزه بندی سه گانه عرصه ورودی شهر و  2رود فیزیکی منطبق است. در )جدول عرصه نیز بر عرصه و

 نوع و نحوه مداخله آن ارائه شده است. 

   

 
 ]167:93منبع:بازرگانی[جدول حوزه های سه گانه عرصه ورودی شهر زنجان - 2جدول 

 ویژگی های وضع موجود حوزه های ورودی شهر حوزه ها

 وجود کارخانه ایران ترانسفو، اراضی باغات جاده قدیم زنجان پلیس راه تا 1حوزه 

 جاده قدیم تا میدان بسیج زنجان 2حوزه 

وجود واحدهای صنعتی پراکنده در طول محور، استقرار 

تاالرهای متعدد عروسی، نمایان شدن باغ ها، زمین های 

خالی کشاورزی و باغی، هتل بزرگ و المانهای موجود در 

 شاخص نمودن میدانمیدان بسیج و 

 میدان بسیج تا میدان هنرستان زنجان 3حوزه 
پارک لبه ای ، پارک ملت، میدان ، سیلو به عنوان یک نشانه 

 شهری،وجود بانک و تاالر، ...

 

ساختار کالن شهر زنجان برگرفته از عناصر سبزه میدان، بازار، مسجد جامع و محالت قدیمی بوده که 

را همین عناصر تشکیل داده اند. موقعیت محدوده ورودی شهر و حوزه های استخوانبندی  اصلی شهر 

 (  منعکس گردیده است7، 6، 5ورودی در ) شکل 



 

 

 
 نقشه حوزه اول از حوزه های سه گانه عرصه ورودی شهر زنجان -6شکل

 

 نقشه حوزه دوم از حوزه های سه گانه عرصه ورودی شهر زنجان  -7شکل

 

 

 از حوزه های سه گانه عرصه ورودی شهر زنجان نقشه حوزه سوم -8شکل

 

 معرفی جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و تحلیل پایایی و روایی پرسشنامه  - 11

 معرفی جامعه آماری  -الف

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد هایی که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند. 

عیت ساکن شهرزنجان می باشد. گرچه از گردشگران موجود در ورودی شهر جامعه اماری این پژوهش جم



 

 

 1313نیز پرسشگری شده است.در حال حاضر کل جمعیت ساکن در شهر زنجان بر اساس سرشماری سال 

 می باشد.  344913برابر با 

 

 تعیین حجم نمونه  -ب

صفات جامعه مشابهت داشته و معرف  نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با      

جامعه باشند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. انتخاب حجم نمونه یکی از مهمترین 

مسائل در پژوهش های میدانی می باشد. چنانچه حجم نمونه بیشتر از حد معین انتخاب شود، گرداوری داده 

گر حجم نمونه کمتر از حد معین باشد، نتایج پژوهش نمونه، نادرست بسیار زمان بر و هزینه بر می باشد و ا

 و غیرقابل تعمیم برای جامعه می باشد. تعیین حجم نمونه به دو عامل بستگی دارد: 

 

قابلیت اعتماد و اطمینانی که جهت دقت نتایج،  -دوم هزینه ای که برای پژوهشگر در بر دارد.  -نخست

 مورد انتظار است

 در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است :حجم نمونه 

96
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pqt
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N= )جامعه آماری )جمعیت کل افراد ساکن شهر زنجان 

n=حجم نمونه  

t= خطا 35/0ضریب اطمینان یا  15/3در سطح  13/1  

d= 1/0  

p=q= 5/0  

 

دید . در این پژوهش به منظور پوشش پرسشنامه تعیین گر 13بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 

پرسشنامه به  توسط ساکنین و گردشگران در محل ورودی شهر زنجان از طریق  113حجم نمونه تعداد 

پرسشامه مورد قبول و جهت تجزیه تحلیل وارد نرم افزار   133مصاحبه رودر رو پر شد. از این تعداد ، تعداد 

SPSS  شد. 19ورژن 



 

 

 یی پرسشنامهسنجش پایایی و روا -ج

 

 روایی -نخست

روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای آن       

ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی و روایی محتوا و جز آن می باشد.روش های 

ی چون روش منطقی تعیین روایی، روش تعیین تعیین روایی در پرسشنامه ها متفاوت بوده و شامل موارد

 روایی وابسته به معیار، روش تعیین روایی سازه است.

در پرسشنامه این بخش از روش منطقی تعیین روایی مبتنی بر محتوایی که در ان کمیت و کیفیت سواالت از 

 نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده شده است. 

 

 پایایی –دوم 

پایایی یک پرسشنامه عمدتاً به دقت نتایج حاصل از ان اشاره می کند.پایایی به دقت اعتماد، ثبات یا       

اگر  تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می کند.در این شرایط یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد.

زمون یک آزمون پایا نخواهد بود و آزمونی در هر بار اجرا روی تعداد نمونه نتایج مختلفی بدست دهد، آن آ

با توجه به عدم اندازه گیری درست اطالعات مفیدی بدست نخواهد داد که روایی آن را نیز با مشکل مواجه 

، روش فرم 3ش بازآزمایی، رو5می نماید.روش تعیین پایایی در پرسشنامه عبارتند از روش پایایی مصححان

 .4، روش همسانی درونی9های هم ارز

از روش تعیین همسانی درونی برای سنجش  1رسشنامه این بخش با بکارگیری ضریب آلفای کرونباخدر پ

پایایی پرسشنامه استفاده می شود. این ضریب بر اساس پرسش های بررسی کننده میزان رضایتمندی 

ودن آن از مقدار محاسبه گردید که بدلیل باالتر ب 3.438پرسشنامه اولیه  برابر  33افرادساکن یا گردشگر برای 

 ، نشان دهنده پایایی ابزار مورد استفاده برای آزمون )پرسشنامه( است. 3.9
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5 Examiners (Scores) Reliability 
6 Test-Retest 
7 Equivalent Forms 
8 Internal Consistency 
9 Cronbachs Alpha (Coefficient Alpha) 



 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 20 

 

 

 تحلیل نتایج حاصله از پرسشنامه - 12

 133مجموع تعداد شد که در  SPSSداده های استخراج شده از پرسشنامه جهت تحلیل وارد نرم افزار 

 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.در ادامه تحلیل هر بخش به شرح ذیل ارائه می گردد.

 مشخصات کلی پرسش شوندگان: -نخست

نفر  91نفری که مورد مصاحبه قرار گرفتند تعداد  133از تعداد  1نمودار شماره و 8بر اساس جدول شماره 

 ه اند. (بود %31.1نفر زن ) 32( و  %34.1مرد )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی پرسش شوندگان به تفکیک جنسیت -1نمودار

 تعداد پرسش شوندگان به تفکیک جنسیت -4جدول 

 درصد فراوانی 

Valid 

 34.1 91 مرد

 31.1 32 زن

N 133 133 



 

 

استفاده می کردند  به طور روزانه از ورودی شهر %38نفری که مورد مصاحبه قرار گرفته اند،  133از تعداد 

بعبارت دیگر بدلیل قرار گیری محل کارشان در خارج از شهر روزانه از این مسیر تردد دارند از جمله 

به  %39.1کارخانه های مهم موجود در امتداد این مسیر میتوان به پارس سوئیچ، ایران ترانسفو اشاره نمود. 

کردند که این قشر بیشتر شامل دانشجویان می باشد. طور متداوم هفته ای یک مرتبه از این مسیر عبور می 

درصد نیز به ندرت از این مسیر عبور می کردند )جدول  3.1فصلی و نهایتاً  %8.1بطور ماهیانه،  % 11.8

 (.2نمودار()5شماره 

 

 
 : درصد فراوانی پرسش شوندگان به تفکیک شدت تردد5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی پرسش شوندگان به تفکیک شدت تردد - 2نمودار  

 درصد فراوانی 

Valid 

 38 35 روزانه

 39.1 31 ایهفته 

 11.8 23 ماهانه

 8.1 5 فصلی

 3.1 8 به ندرت

N 133 133 



 

 

 ریمس بودن تیرؤ قابل و وضوحمیزان رضایتمندی پرسش شوندگان از  -دوم

طیف  5خ ها در طیف لیکرت طراحی شده که به پاس SPSSبه منظور تحلیل پرسشنامه در محیط نرم افزار 

خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد تقسیم بندی شده است.پس از کدبندی پاسخ ها در محیط نرم افزار 

 به شرح ذیل می باشد:ل پاسخ ها بر اساس داده ها، تحلی

 

 

 خوانایی و تصویر ذهنی پرسش شوندگان از مسیر ورودی -13

شش تصویر ذهنی پرسش شوندگان و میزان خوانایی مسیر، تعداد چهار گویه تعریف و به منظور پو      

 نتایج ذیل حاصل شد: 3مورد پرسش قرار گرفت بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه مطالبق جدول شماره 

 3.32در ارتباط با مکانیابی تابلوهای مسیر میانگین رضایتمندی نظرات پرسش شوندگان برابر  -گویه نخست

مسیر از ن در وضعیت مطلوبی دارد. بعابرت دیگر تردد کنندگا 3بوده که با توجه به بیشتر بودن از نرمال 

 محل قرار گیری تابلوهای راهنما رضایت نسبی داشته اند.

 2.99در ارتباط با کمیت و کیفیت تابلوهای راهنمای مسیر میانگین نظرات پاسخ دهندگان برابر  -گویه دوم

 ه با توجه به مقدار نرمال در این بخش با مشکل مواجه هستیم.می باشد ک

وجود عناصر شاخص مصنوع و غیر مصنوع در طول مسیر از نظر میانگین نظرات پاسخ  -ه سومگوی

 می باشد که وضعیت نسبتا خوبی دارد. 3.99دهندگان برابر 

نی بودن فضا )ورودی شهر( برابر از نظر پاسخ دهندگان میانگین رضایتمندی از قابل پیش بی -گویه چهارم

 وضعیت نسبتا خوب ارزیابی شده است. 3می باشد که با توجه به توزیع نرمال   3.33



 

 

 میزان رضایتمندی پرسش شوندگان از خوانایی مسیر موجود در ورودی شهر زنجان-6جدول

رضایتمندی پرسش شوندگان در رابطه با شاخص های  ردیف

 جانخوانایی مسیر ورودی شهر زن

 خیلی 

 زیاد

 خیلی کم متوسط زیاد

 کم 

 میانگین

 3.62 1 1 53.4 31.1 31.1 مکان یابی  تابلو های راهنما ی مسیر 1

 2.77 1 33 57.3 9.7 1 کمیت و کیفیت تابلو های راهنمای مسیر 2

وجود عناصر شاخص مصنوع و غیر مصنوع قابل توجه  3

 در طول مسیر

14.6 48.5 36.9 1 1 3.77 

بلیت پیش بینی حضور در  ورودی شهر )مخصوصا قا 4

 برای اولین بار(

1 38.5 55.3 5.8 1 3.33 

 
 و تعیین سطح معنی داری گویه ها T-testآزمون -7جدول

 1393ماخذ: ، بر اساس تحلیل پرسشنامه، 

 شاخص/گویه

Test Value = 3 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 7665. 4762. 62136. 000. 102 8.493 مکان یابی  تابلو های راهنما ی مسیر

 1131.- 3529.- 23301.- 000. 102 3.854- کمیت و کیفیت تابلو های راهنمای مسیر

وجود عناصر شاخص مصنوع و غیر مصنوع قابل توجه در 

 9106. 6428. 77670. 000. 102 11.507 طول مسیر

قابلیت پیش بینی حضور در  ورودی شهر )مخصوصا برای 

 4442. 2160. 33010. 000. 102 5.737 اولین بار(

 نتیجه گیری  -14



 

 

با توجه به فرضیات موجود وپس از مطالعات کتابخانه ای گسترده ای که انجام شد چند شاخص کلی برای  

عملکردی، نظم -رسی فضاییوجهت یابی مسیر ، سلسله مراتب دستارتقا خوانایی بدست آمد اعم از)وضوح 

شرقی  وراحتی و پذیرندگی( که این شاخص ها از طریق پرسشنامه روی نمونه موردی )ورودیوراهبری 

گویای آن بود که ورودی شرقی  spssزنجان( مورد سنجش قرار گرفت،نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار

ان(فاقد آرایه های الزم برای ایجاد خوانایی و پذیرندگی کافی برای مسافران بوده و تهر-زنجان)اتوبان زنجان

وعوامل ذیل توسط این تحقیق خود را  همچنین تصویر ذهنی مثبتی در مسافران و کاربران ایجاد نمی نماید.

 از نتایج نشان دادند.

 مطلوب در بدنه تمیر جادیا 

 بودن فضا ریپذ انعطاف 

 یو بصر یصوت یآلودگ لیآب و...( جهت تعد اه،ی)گ یعیطب از عناصر استفاده 

 یو نشانه ا نیو برجسته نمودن عناصر نماد کشف 

 که منجر به حضور فعال مسافران و شهروندان در فضا شود ییها یاز کاربر استفاده 

 شهر یو محل یسنت ،یمحصوالت بوم شیمراکز عرضه و نما جادیا    

 شهرها ریاز نماد سا دیتقل عدمو  یبوممصالح  ی،از سبک معمار استفاده 

  خدماتی  –مکانیابی و احداث مسجد در مجموعه های تجاری 

 و متناسب در شب یکاف ییروشنا نیتأم 

 شهر یمتمرکز در ورود یخدمات یمجموعه ها جادیا 

 ریو نشستن در طول مس یرفع خستگ یمناسب برا یمکان ها ینیب شیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  عمراج -15

طراحی فضاهای شهری در ایران. وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت  ، راهنمای 1345پاکزاد، ج،  .1

 شهرسازی و معماری، شورای انتشارات، جلد دوم.

 شهری مبادی شهر اردبیل. سازمان مسکن و شهرسازی.، طراحی  1343زیستا، مهندسین مشاور.  .2

شعله،مهسا،درازه های قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر ریشه یابی رشته های خاطره ای،نشریه هنر های  .3

 45زیبا ،

  94قاضی زاده،بهرام،اصول و معیارهای طراحی فضا های آموزشی،سازمان نوسازی مدارس،تهران، .8

هی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها،  مجله هنرهای ،ضوابط ساماند 1342قریب، ف،  .5

 .15زیبا ، شماره

  94کی فورد،رابرت،ادراک شناخت محیطی،دهباشی،ز. .3

 ، سیمای شهر، مزینی، م، تهران، انتشارارت دانشگاه تهران. 1392لینچ، ک،  .9

  1391پارکها و فضای سبز تهران، ماتالگ ، جان.ل ، آشنایی با طراحی محیط و منظر ، جلد اول،  سازمان  .4

 1391،تهران،مکانی– اعیاجتم های ایند فر بر نگرشی: ی شهر ای فض احی طر مدنی پور،علی، .1

 زنجان.، سرشماری نفوس و مسکن، شهرستان  1345مرکز آمار ایران،  .13

اور فنی کرج، سازمان مش –، ساماندهی محور مبدا ورودی غربی تهران  1349مهندسین مشاور، آرمانشهر،  .11

 مهندسی شهر تهران.

 ، طرح جامع شهر زنجان، سازمان راه و شهرسازی استان زنجان.1348مهندسین مشاور آرمانشهر،  .12

13.  

 پیوست الف : پرسشنامه -16

 

 همشهری گرامی
در راستای سنجش رضایتمندی افراد ساکن و بازدید کننده از ورودی شهر زنجان ، به عنوان پژوهشی 

نظرات شما عزیزان تهیه گردیده است. دستیابی به اهداف آوری نقطه حاضر برای جمع دانشگاهی، پرسشنامه

این پژوهش، تنها با ارائه اطالعات صحیح از طرف شما و درک بهتر مشکالت موجود قابل دستیابی خواهد 

 در این پرسشنامه ذکر مشخصات فردی الزامی نیست.بود. 

 

 

 

http://www.iiees.ac.ir/publication/Pajooheshnameh/ab_mahdavifar_sum_85.html
http://www.iiees.ac.ir/publication/Pajooheshnameh/ab_mahdavifar_sum_85.html


 

 

 تعریف رضایت:

فرد با درنظر گرفتن ویژگی های اخالقی فردی و شرایط و عرف جامعه و  رضایت ، شامل رضایتمندی

 مقایسه خود با دیگران می باشد.

 خوانایی و تصویر ذهنی

رضایتمندی شما در رابطه با هر یک از حوزه های 

 ذیل به چه صورت می باشد: 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

      مکان یابی  تابلو های راهنما ی مسیر

      کمیت و کیفیت تابلو های راهنمای مسیر

وجود عناصر شاخص مصنوع و غیر مصنوع قابل 

 توجه در طول مسیر

     

قابلیت پیش بینی حضور در  ورودی شهر 

 )مخصوصا برای اولین بار(

     

 مشکالت:

 راه حل:

 

 

 مشخصات کلی پرسش شونده

         جنسیت: مرد    

 زن

ورودی:     روزانه                هفتگی               ماهانه                  فصلی                تدوام استفاده از

 به ندرت

 باتشکر از همکاری شما

 


